Bu konuda konuşmak için en uygun zaman nedir
ve bu konuyu ailenize nasıl açabilirsiniz?

Bu konuyu ailenizle görüşmek
için en uygun zaman nedir?
Bir organ ve doku bağışçısı yaptığı bağışlarla 10
kişiye kadar insanın hayatını kurtarabilir.
Eğer bir organ ve doku bağışçısı olmaya karar
verdiyseniz bu kararınızı aile bireylerinizle
görüşmeniz önemlidir. Çünkü Avustralya’daki her
organ ve doku bağışçısının verdiği kararın ailesi
tarafından onaylanması istenecektir. Birbirlerinin
organ ve doku bağışı hakkındaki kararlarını bilen
aileler bu kararın uygulanmasını büyük bir olasılıkla
destekleyeceklerdir.
Bu çok önemlidir, çünkü Avustralyalıların
çoğunluğu bağışçı olmak istese de, bunların
yalnızca birkaçı bunu gerçekleştirme fırsatını
yakalar. Hastanede ölen insanların yaklaşık
yalnızca %1’i organ bağışı için özel durumların
oluşmasıyla bunu gerçekleştirebilir ve bununla
birlikte bekleme listelerinde herhangi bir anda
yaklaşık 1500 kişi bulunmaktadır.
Organ ve doku bağışı konusunu ailenize açarken
zorluk çekebilir veya bu konu hakkında konuşmak
için zaman bulmakta zorlanabilirsiniz. Bu broşür,
organ ve doku bağışı hakkında yapacağınız
söyleşileri başlatmanız için sizlere basit ve pratik
ipuçları vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Ayrıca aile ve arkadaşlarınıza organ ve doku bağışı
hakkında yapacakları söyleşilerde yardımcı olabilir
ve bunu hatırlamalarını sağlayabilirsiniz.
İşe ilk olarak organ ve doku bağışı hakkında bilgi
edinerek başlayın. www.donatelife.gov.au web
sitesini ziyaret ederek kendi dilinizdeki bilgilere ve
kaynaklara ulaşabilir veya dini inancınızın organ ve
doku bağışına olan yaklaşımı hakkında bilgi
edinebilirsiniz.

Bugün. Organ ve doku bağışı gibi yaşamınızı
ilgilendiren önemli konuları ailenizle görüşmek için
her gün karşılaştığınız durumları kullanabilirsiniz.
Örneğin:


Ailenizle birlikte yemek yerken



Hayat sigortasına başvururken veya
vasiyetinizi yazarken



İlk defa evinizden ayrılırken



Ailenizle ilgili önemli bir yıldönümünü veya
özel bir günü kutlarken



Aile doktorunuz tarafından genel sağlık
kontrolünden geçerken



Bir tanıdığınızın bağışçı olduğunu, organ
nakline ihtiyacı olduğunu veya ona yakın
zamanda organ nakli yapıldığını
duyduğunuzda.

Ailenizle, birbirinizin organ ve doku bağışı
konusundaki kararı hakkında bir kere konuştuktan
sonra, kararınızı tekrarlamak için yukarıdaki
durumları kullanabilir ve bu şekilde kararınızın aile
bireylerince hatırlandığından emin olabilirsiniz.

Söyleşiye başlamak için
kullanabileceğiniz bazı durumlar
Organ ve doku bağışı hakkında bir söyleşiye
başlamak bazıları için zor olabilir. Ölümle ilgili bir
konu hakkında konuşmak, özellikle de genç
insanların bulunduğu ortamlarda rahatsız edici
olabilir veya bir tabu olarak kabul edilebilir.
Aşağıdaki örnekler, organ ve doku bağışı hakkında
bir söyleşiye başlamak için size yardımcı olabilir:


Geçen gün bir arkadaşımın organ ve doku
bağışı yapmak için kayıt yaptırdığını
duydum ve ben de kayıt olmayı
düşünüyorum. Organ ve doku bağışı
konusunda sen ne düşünüyorsun?



Biraz önce organ ve doku bağışı hakkında
bir broşür gördüm. Bir organ ve doku
bağışçısının 10 kişiye kadar insanın
hayatını kurtarabileceğini biliyor muydun?
Kayıt formunu aldım ve bağışçı olmak için
kayıt yaptırmayı düşünüyorum.



Geçenlerde televizyonda çok kötü bir trafik
kazası gördüm ve bu beni organ ve doku
bağışı hakkında düşünmeye sevk etti. Biraz
araştırma yaptım ve gördüm ki;
Avustralya’nın gerçekten daha fazla organ
ve doku bağışçısına ihtiyacı var ve yalnızca
bir bağışçı 10’dan fazla kişinin hayatını
değiştirebiliyor.



Organ bağışı yalnızca hastanede özel
şartlar altında ölen insanlar tarafından
mümkün olabiliyor ve bu kişiler hastanede
ölen insanların %1’ini teşkil ediyor ve daha
fazlası da doku bağışında bulunabiliyor.
Organ bağışı, yoğun bakım, hastane kazası
ve acil servis gibi yerlerdeki çok özel
durumlarda ancak gerçekleştirilebiliyor.
Biraz daha araştırıp, bağışçı olmak için
kayıt yaptırmayı düşünüyorum.



Geçen gün halka açık bir festivaldeydim ve
orada zaman ayırıp hayat hakkında
düşünme ve bağış yapmayla ilgili
konuşuldu. Organ ve doku bağışçısı olma
hakkında düşündüm ve bu konuda
araştırma yapmaya karar verdim.



Neredeyse bütün dinlerin organ ve doku
bağışını desteklediğini biliyor muydun?
Görünüşe göre bizim dinimizde de organ ve
doku bağışına izin veriliyor. Dini inancımıza
uygun olduğunu artık bildiğime göre
Avustralya Organ Bağışı Kütüğüne kayıt
olacağım. Bence çok güzel bir şey ve eğer
organ ve doku bağışçısı olursam bu şekilde
insanların hayatlarını kurtarabilirim.

Bunları Biliyor muydunuz?
Bağışçı olma kararı kişisel ve önemli bir karardır.
Kendiniz için doğru olan kararı verebilmeniz için bu
konu hakkındaki gerçekleri bilmelisiniz -bu şekilde
bilgiye dayalı bir karar verebilirsiniz. Ailenizdeki
bireylerin de bu konudaki gerçekleri irdelemeleri ve
kendi kararlarını vermeleri için zamana ihtiyacı
vardır.
Organ ve Doku bağışı ile ilgili gerçekler hakkında
BİLGİ EDİNİN
Bağışçı olma konusunda KARAR verin ve
Avustralya Organ Bağışı Kütüğüne kaydınızı
yaptırın.
Size yakın olan insanlarla kararınız hakkında
GÖRÜŞÜN
Daha fazla bilgi veya Avustralya Organ Bağışı
Kütüğüne kayıt yaptırmak için lütfen
www.donatelife.gov.au web sitesini ziyaret edin.

